DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul _______, domiciliat în _________, str. _________, nr. _, sc. _, et. _, ap. _, jud. __________,
identificat prin _____ seria ___, nr. _____, eliberat de ________ la data de _______, CNP_______________
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere urmatoarele:

[] DA, mă aflu în situația descrisă la art. 19 din Ordinul ANRE nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de
performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, respectiv la locul de consum:
- localitatea _______, str.________, nr. _, bl. ___, sc. _, et. _, ap. _, jud. ________, locuieste persoana __,
identificată prin _____, seria ___, numarul ___ CNP __________ care necesită menținerea în viață prin aparate
electrice, intrând în categoria clienților vulnerabili;
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[X] NU mă aflu în situația descrisă la art. 19 din Ordinul ANRE nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de
performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, respectiv la locul/locurile de consum:
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- localitatea _______, str. ______, nr. _, bl. ___, sc. _, et. _, ap. _ judeţ/sector ________, nu locuieste o
persoana care necesita mentinerea in viata prin aparate electrice, intrand in categoria clientilor vulnerabili;
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Data____/____/ ________

Nota:

Semnatura
..................................

1. Potrivit art. 19 din Ordinul ANRE nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul
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de distribuție a energiei electrice ‘’Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunostinta OD
și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizata și de medicul de familie, că o persoană
locuind la locul sau de consum necesită menținerea în viață prin aparate electrice, intrând astfel în
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categoria clienților vulnerabili, OD este obligat:

a) să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalație specială, din motive umanitare;

P

b) să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
c) să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;

S

d) să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
e) să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgență;
f) dacă este cazul, să permita ca relația cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfășura prin
intermediul unei terțe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuție încheiat
pentru locul de consum respectiv.’’
2. Declarația se va completa de către titularul contractului de furnizare energie electrică
3. Se va bifa în mod obligatoriu una dintre cele doua căsuțe indicate mai sus, ținând cont de situația
particulară a fiecărui titular de contract
4. În cazul în care se bifează prima căsuță indicată mai sus, se vor preciza datele de identificare ale persoanei
care are calitatea de client vulnerabil. În acest caz, la prezenta Declarație se va atașa obligatoriu
confirmarea medicală de la un medic specialist, vizată și de medicul de familie, în conformitate cu
legislația în vigoare
5. În situația în care titularul contractului de furnizare energie electrică are el însuși calitatea de client
vulnerabil, acesta are posibilitatea să împuternicească o terță persoană, prin intermediul căreia se va
desfășura relația cu furnizorul/distribuitorul. În acest caz, se va transmite furnizorului împuternicirea,

însoțită de copie dupa actul de identitate al persoanei împuternicite
6. Declarația se va transmite pe fax: 0264-450.399 sau e-mail: office@novapg.ro, urmând ca ulterior să fie
trimisă in original, în termen de maxim 15 zile de la primirea prezentei, la adresa: NOVA POWER & GAS SRL,
municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj, însoțită, daca este cazul, de documentele solicitate
suplimentar. În situația în care nu veți transmite Declarația în termenul precizat anterior, vom considera că
nu aveți calitatea de client vulnerabil în intelesul art. 19 din Ordinul ANRE nr. 11/2016.
7. Orice modificare intervenită cu privire la cele declarate prin prezenta Declarație (încetare calitate de client
vulnerabil, încadrarea ulterioară în situația descrisă la art. 19 din Ordinul ANRE nr. 11/2016) se va notifica
obligatoriu furnizorului/distribuitorului în termen de maxim 30 de zile de la apariția modificării.
8. Nova Power & Gas SRL se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal comunicate prin
prezenta Declarație, să le protejeze împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat
asupra lor.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării îl constituie
contractul de furnizare energie electrică și prevederile legale aplicabile.
Datele cu caracter personal vă sunt prelucrate pe toata durata contractuală, până la expirarea obligațiilor
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contractuale și a termenelor de arhivare.
Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, le
sunt recunoscute următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul la
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rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării
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Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

